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Hallo wereld, wereld,
De wereld is van mij.
Er is ruimte zat,
dus kom er lekker bij.
Hallo wereld, wereld,
De wereld is voor jou
Er zijn wel duizend kleuren
veel meer dan rood, wit, blauw
En wat ik doe, doe, doe
Doe ik samen met jou
En waar ik ga, ga, ga,
Ga ik samen met jou
Hallo wereld
Héééé
Ja jij,
Je bent van ons allemaal.

Hallo raam,
Goeiemorgen nieuwe dag
Hallo bed
Waarin ik net nog lekker lag
Hallo boek
Met je verhalen zo mooi
Verre landen, nieuwe mensen
Komen wonen in mijn hoofd
Als je leest
Snap je de mensen om je heen
Als je leest dan weet je
Ik ben niet alleen
Want een boek,
Meteen al bij de eerste zin
Dat opent alle alle grenzen
En laat jou de wereld zien.

Hallo wereld, wereld,
De wereld is van mij.
Er is ruimte zat,
Dus kom er lekker bij.
Hallo wereld, wereld,
De wereld is voor jou

Er zijn wel duizend kleuren
Veel meer dan rood, wit, blauw En wat 
ik doe, doe, doe
Doe ik samen met jou
En waar ik ga, ga, ga,
Ga ik samen met jou
Hallo wereld, wereld
Héééé
Ja jij,
Je bent van ons allemaal.

Hallo deur
Hallo straat
en hallo plein
Hallo zon
Die op alle mensen schijnt
Ha die buurman
Kom, vertel me je verhaal
Je kwam van ver
Nu ben je hier
We zijn nu samen allemaal

Hallo wereld, wereld,
De wereld is van mij.
Er is ruimte zat,
Dus kom er lekker bij.
Hallo wereld, wereld,
De wereld is voor jou
Er zijn wel duizend kleuren
Veel meer dan rood, wit, blauw
En wat ik doe, doe, doe
Doe ik samen met jou
En waar ik ga, ga, ga,
Ga ik samen met jou
Hallo wereld, wereld
Héééé
Ja jij, 
Je bent van ons allemaal.
En wat ik doe, doe, doe
Doe ik samen met jou
En waar ik ga, ga, ga,
Ga ik samen met jou
Hallo wereld
Ja jij,
Je bent van ons allemaal.
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Steun ‘My Book Buddy’: bestel de CD 33 ‘Hallo wereld’ online. 

Het lied ‘Hallo wereld staat op de nieuwste CD (nummer 33) van kinderen voor kinderen 
die ook de titel ‘Hallo Wereld’ heeft gekregen. Naast de officiële theme song van de 
kinderboekenweek 2012 bevat dit album nog 11 andere Nederlandse kinderliedjes, 
waaraan een flink aantal BN’ers hebben meegewerkt, onder wie Ali B, Ben Saunders, 
Ricardo Tuinfort, Jenny Lane & Leonie Meijer, Sarah Kroos, en Ricardo (Phatt) Burgrust. 

1. Hallo Wereld
2. Favoriete Meester
3. Gadgetfreak
4. Citotoets
5. Gympentic
6. Ik Wil Een Tattoo
7. Word Ik Dit Of Word Ik Dat
8. Mama’s Telefoon
9. Papegaai
10. 100 Jaar
11. Meidenfeest
12. Medley Kinderen Voor Kinderen 32

De opbrengst van de verkoop van de CD Hallo Wereld gaat naar My Book Buddy, de 
organisatie die kinderbibliotheken opzet in ontwikkelingslanden. Met verrijdbare 
boekenkasten gevuld met boeken die de kinderen kunnen lenen. Inmiddels helpt My Book 

Buddy meer dan 13.000 kinderen in elf landen aan boeken en leesonderwijs. Tijdens de 
kinderboekenweek worden kinderen opgeroepen geld in te zamelen voor My Book Buddy, 
bijvoorbeeld door middel van leesmarathons.

KLIK HIER OM CD 33 HALLO WERELD ONLINE TE BESTELLEN
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DVD 'Around the world in 80 days' van Michael Todd: schitterende film 
over andere culturen voor mensen vanaf ongeveer 10 jaar.

Tijdens het kinderboekenweekproject 'Hallo wereld in 80 dagen’ is  het aan te bevelen om 
met de oudere kinderen te kijken naar de film ‘Around the world in 80 days’ van Michael 
Todd. Deze productie vol prachtige beelden met natuur en cultuur, indrukwekkende 
kostuums, meeslepende muziek en Engelse humor heeft maar liefst vijf oscars ontvangen. 
De film is in kleur en is Nederlands ondertiteld. 

De film begint met straatbeelden van de stad Londen in de Victoriaanse tijd, met onder 
andere de wachten van de koningin, paardentram, koetsen en een velocipede (voorloper 
van de fiets). De hoofdpersoon Phileas Fogg (gespeeld door David Niven) is een rijke en 
zeer precieze gentleman. Hij leeft volgens een strak tijdschema en draagt voor de 
zekerheid altijd twee horloges, die precies gelijk lopen met de klokken van de Big Ben. 
Vele butlers die voor hem hebben gewerkt heeft hij ontslagen omdat hij hen niet stipt vond. 
Hij maakt zijn nieuwe huisknecht Passepartout (gespeeld door Cantinflas) duidelijk dat 
deze niet veel hoeft te doen, als hij maar stipt is. Zo wil Fogg dat het water in zijn bad een 
hoogte heeft van precies  38,7 centimeter, en hij wil zijn dagelijkse ontbijt om 8.24 uur, niet 
om 8.23 uur en ook niet om 8.25 uur.

De verhaallijn komt grotendeels overeen met die van het boek dat Geronimo Stilton 
schreef voor kinderen. Er zijn wel wat verschillen met het boek. Zo begint de hoofdpersoon 
Phileas Fogg zijn reis niet met een trein uit Londen, maar met een luchtballon. Vanuit het 
gezichtspunt van de cineast kan ik me die keuze goed voorstellen. Een ballonvaart 
spreekt meer tot de verbeelding dan een treinreis. Vanuit de lucht kun je spectaculaire 
beelden laten zien, waaronder shots van een vlucht over besneeuwde bergtoppen van de 
Alpen.

In de film koos Fogg ervoor om het eerste traject naar Marseille af te leggen in een 
luchtballon omdat in Frankrijk een treintunnel was ingestort. Als Phileas Fogg en 
Passepartout willen landen, blijkt het ventiel van de met gas gevulde ballon niet te werken. 
Passepartout haalt dan in de lucht halsbrekende toeren uit om het probleem te verhelpen. 
Het tweetal landt niet in Marseille, maar in Spanje, waar het wordt uitgenodigd voor een 
uitbundig feest met veel muziek en dans in de grot van de zeven winden. De 
daaropvolgende dag moet Passepartout in een grote arena tegen een stier vechten om 
een boottocht naar Marseille te verwerven, waarvandaan een boot vertrekt naar naar Suez 
in Egypte.

In India vecht Passepartout opnieuw tegen een stier. Dat wordt hem niet in dank 
afgenomen omdat de koe daar als een heilig dier wordt beschouwd. Tijdens een tocht op 
een olifant door India redt hij de Indiase prinses Aouda (gespeeld door Shirley MacLaine) 
van de verbrandingsdood. Later in het verhaal wordt zij verliefd op Phileas Fogg. In Hong 
Kong verplaatst Passepartout zich door te rijden op een struisvogel. De signatuur van de 
steden en gebieden waardoor Phileas Fogg en Passepartout reizen wordt schitterend 
weergegeven. Als je de film bekijkt is het alsof je zelf de wereldreis  maakt. Daarnaast is er 
natuurlijk de spanning van het verhaal. Haalt het reisgezelschap het om op tijd terug te zijn 
in Londen?

KLIK HIER OM DE TRAILER TE BEKIJKEN EN DE DVD TE BESTELLEN
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Schoolgoochelaar Aarnoud Agricola kruipt in de huid van Phileas Fogg, de hoofdpersoon 
in het beroemde boek van Jules Verne. Hij neemt je al goochelend mee de wereld rond. 
Deze educatieve goochelshow van 45 minuten is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 
12 jaar. We doen een stapje terug in de tijd, naar het jaar 1872. Mijnheer Fogg vertelt zijn 
jonge publiek enthousiast over zijn legendarische wereldreis.

Bij elk land waar deze rijke Engelsman is geweest, vertoont hij een verrassende 
goocheltruc. Zo krijgen de kinderen op speelse wijze een indruk van andere culturen. Ook 
ontdekken ze dat er in de afgelopen 140 jaar veel is  veranderd, maar na afloop blijven ze 
wel zitten met een aantal vragen, zoals: Hoe kan de Eiffeltoren zo groeien? Hoe weet 
mijnheer Fogg welke hoofddeksels de kinderen hebben gekozen? Waar is  de Indische 
olifant gebleven? Hoe werd de huisknecht van Phileas bevrijd uit de touwen van de 
indianen?  

KLIK HIER VOOR INFORMATIE, DIASHOW EN TARIEVEN
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De goochelshow ‘Hallo wereld in 80 dagen’ is geboekt op: 

• donderdag 6 september 2012, ochtend, Prinses Julianaschool, Gouda

• maandag 10 september, middag, OBS De Wynbrekker, Oosterzee

• maandag 17 september, ochtend, CBS Kleine Veer, Dalfsen

• woensdag 26 september, ochtend, Bontebrugschool, Silvolde

• donderdag 27 september 2012, ochtend, J.F. Kennedyschool, 's-Gravezand

• vrijdag 28 september 2012, ochtend, basisschool De Veldkamp, Denekamp

• zaterdag 29 september 2012, ochtend, Stichting De Verbeelding, Pijnacker

• maandag 1 oktober 2012, ochtend, basisschool De Cirkel, Gouda

• maandag 1 oktober 2012, middag, basisschool De Boekanier, IJmuiden

• dinsdag 2 oktober 2012, ochtend, Oranje Nassauschool, Amsterdam

• dinsdag 2 oktober 2012, middag, RKBS De Kinderhof, Amersfoort

• dinsdag 2 oktober 2012, avond, RKBS De Kinderhof, Amersfoort

• woensdag 3 oktober 2012, ochtend, Basisschool De Regenboog, Utrecht

• woensdag 3 oktober 2012, middag, Bibliotheek Rotterdam, vestiging Ommoord

• donderdag 4 oktober 2012, ochtend, CBS De Wegwijzer, Alteveer (nabij Hoogeveen)

• vrijdag 5 oktober 2012, ochtend, Basisschool Het Octaaf, Nijmegen

• vrijdag 5 oktober 2012, middag, Basisschool Het Octaaf, Nijmegen

• zaterdag 6 oktober 2012, ochtend, Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Sassenheim

• zaterdag 6 oktober 2012, middag, Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Voorhout

• zondag 7 oktober 2012, middag, Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Lisse

• maandag 8 oktober 2012, ochtend, Ericaschool, Otterlo

• maandag 8 oktober 2012, middag, Immanuelschool, Boskoop

• dinsdag 9 oktober 2012, ochtend: Juliana van Stolbergschool, Rotterdam

• dinsdag 9 oktober 2012, middag, Basisschool De Tandem, Oud Beijerland 

• woensdag 10 oktober 2012, ochtend, Basisschool Octopus, Boekel

• donderdag 11 oktober 2012, ochtend, Basisschool De Hoeven, Beuningen 

• donderdag 11 oktober 2012, avond, Basisschool Villa 60, Eefde (nabij Zutphen)

• vrijdag 12 oktober 2012, ochtend, Basisschool 't Bijenveld, Leuth (nabij Nijmegen)

• vrijdag 12 oktober, middag, SBO De Windroos, Veenendaal

• zaterdag 13 oktober 2012, ochtend, Bibliotheek Bollenstreek, Noordwijkerhout

• zaterdag 13 oktober 2012, middag, Bibliotheek Bollenstreek, Noordwijk

• dinsdag 16 oktober 2012, ochtend, OBS Klim-Op, Capelle aan den IJssel

• dinsdag 16 oktober 2012, middag, OBS Klim-Op, Capelle aan den IJssel

• donderdag 18 oktober 2012, middag, Sint Bavoschool, Haarlem 

• maandag 22 oktober 2012, ochtend, OBS Sprengenpark, Apeldoorn

In de tweede helft van oktober zijn er dus nog volop mogelijkheden om deze 
educatieve schoolvoorstelling te boeken
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